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Region Värmlands revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av följsamhet till
nationella riktlinjer för astma och KOL
Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.
Den övergripande revisionsfrågan är om landstingsstyrelsen har inrättat en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll som säkerställer att
vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna som avser vården
inom astma och KOL.
Revisorernas sammanfattade bedömning är att landstingsstyrelsen inte i
tillräcklig omfattning har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och intern kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med de
nationella riktlinjerna vad avser vården inom astma och KOL.
Regionstyrelsen lämnar följande svar på revisorernas rekommendationer:
Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att tillse att det säkerställs en högre
täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för vården om astma och
KOL (Luftvägsregistret). Även om det har skett en positiv utveckling vad
gäller antalet deltagande verksamheter och att täckningsgraden har ökat
finns det ännu inte tillräckliga data för att kunna granska de medicinska
resultaten och kunna göra jämförelser mellan enheter inom länet som
underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen delar revisorernas uppfattning att fler verksamheter ska
registrera data i Luftvägsregistret men vill tydliggöra det pågående arbetet
med certifiering av vårdcentraler inom astma och KOL.
Arbetet med certifiering infördes 2016. För närvarande är 13 av länets 30
vårdcentraler certifierade. Utav de 13 vårdcentraler som är certifierade är 4 i
privat regi. Det genomfördes en ny ansökansprocess under sommaren 2018
vilket resulterade i att fyra nya vårdcentraler certifierades. Samtliga
mottagningars system ska vara riggade för att kunna registrera i MEDRAVE
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som installerades under våren 2018. Detta system utökar möjligheterna för
att både certifierade och icke-certifierade vårdcentraler att arbeta mer
strukturerat.
Att registrera i luftvägsregistret skapar förutsättningar för en mer jämlik
vård både inom Region Värmland men även gentemot andra landsting och
regioner. Registreringen förutsätter att personalen utbildas kontinuerligt.
Två gånger per år genomförs heldagsutbildningar där personalen fortbildas.
En del av utvecklingsarbetet är att anpassa journalmallen så att data skickas
direkt till luftvägsregistret. I dagsläget använder 25 av 29 vårdcentraler
mallen, underlag för analys kommer därmed att kontinuerligt ökas.
Av vår granskning framgår att vården för Astma och KOL patienter inte
tillhandahålls på jämlika grunder i länet. Vi rekommenderar
landstingsstyrelsen att tillse att ytterligare åtgärder vidtas för att hantera de
skillnader som finns vad gäller vårdcentraler inom astma och KOL
vården i Värmland. Vi menar att landstingsstyrelsen bör verka för att
fler/samtliga vårdcentraler blir certifierade. Genom att införa BEON
inom de offentligt drivna vårdcentralerna kommer det att uppstå nya
skillnader i vård och arbetssätt gentemot de privatdrivna vårdcentralerna.
Regionstyrelsen delar delvis revisorernas uppfattning men vill tydliggöra
vissa skillnader i förutsättningar för de olika vårdcentralerna inom regionen.
Revisionen lyfter fram att eftersom BEON endast omfattar de offentligt
drivna vårdcentralerna kommer det att uppstå skillnader i vård och arbetssätt
inom astma och KOL-vården i länet. Regionstyrelsen delar inte denna
uppfattning med revisorerna. Syftet med införandet av vårdvalssystemet var
för att stärka patientens ställning men även för att stimulera utvecklingen
inom hälso- och sjukvården i hela länet.
Inom Region Värmland finns Astma och KOL-rådet vars syfte är att bilda
en multiprofessionell rådgivande funktion som ska verka för att patienter
med astma och KOL får en högkvalitativ och jämlik vård utifrån
rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL och andra identifierade kvalitetsutvecklingsbehov. Detta
ligger i linje med det arbetet som pågår med BEON. Genom BEON är
förhoppningen att flera vårdcentraler kan arbeta tillsammans och det blir
därmed lättare att förhindra kompetens- och kontinuitetsproblematik. I
astma och KOL-rådet deltar även de privata vårdcentralerna.
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En förutsättning för att tillgodose behoven för behandling och förebyggande
insatser är en god tillgång till läkare, astma och kol-sköterskor,
allmänläkare, fysioterapeuter samt dietister. Flera av dessa yrken är svåra att
rekrytera till och är något som Region Värmland arbetar aktivt med.
Regionstyrelsen
Landstingsstyrelsen
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